
Informace k demonstraci 21.9.2010

Dnes 15.9.2010 zasedal krizový štáb odborových svazů zapojených do organizování

demonstrace 21.9.2010. Podle tohoto zápisu se demonstrace budou účastnit členové těchto

Odborových svazů : Státní orgány a organizace; Odborový svaz hasičů; Nezávislý odborový

svaz policie ČR; Českomoravský odborový svaz pracovníků školství; Odborový svaz zdra-

votnictví a sociální péče; Odborový svaz DOSIA a Odborový svaz USB. Počty účastníků si

upřesňují proto je záměrně neuvádím.

Ústřední heslo je „NECHCEME PLATIT DLUHY ZA ŠPATNÉ VLÁDNUTÍ“.

Průvod bude vyrážet v 11:45 z Letné, kolem Ministerstva vnitra ČR, ke má proběh-

nout smuteční obřad. Následně projde letenskou plání ke „kyvadlu“ nad schody – bývalý Sta-

linův pomník, kde se připojí skupina odborářů z DOSIA. Následuje již známá trasa : Letenské

schody a dále k Úřadu vlády ČR, kde bude další zastávka. Následně se k průvodu připojí sku-

pina odborářů z ČMOS pracovníků školství a dalších subjektů. Tito se budou řadit od 12:00

na Klárově. Průvod bude pokračovat přes most k budově Rudolfina.

Organizátoři nezajišťují žádné parkoviště. Zbytek plochy na Letné (viz letecký

snímek Letné) je údajně zabrán pro autobusy NOS Policie, kteří budou z Letné vyrážet a mají

program před MV ČR viz. výše. Podle posledních informací  budou mít problémy s umístně-

ním všech autobusů.

Doporučuji proto všem kteří podpoří demonstraci svou účastí aby se pokusili zaparko-

vat na okraji Prahy a dál pokračovali hromadnou dopravou přímo na náměstí Jana Palacha.

Pro zaparkování a dopravu na místo demonstrace použijte naše informace z minulých demon-

strací, které končily také na Palachově náměstí.

Na nám. J. Palacha má být demonstrace zahájena v 13:00 hod., od 12:15 bude hrát

hudba. Bude proto problém vybavit případné účastníky z OS KOVO vlajkami a dalšími věcmi

jak jste zvyklí z našich akcí. V současné době domlouváme s regionálním pracovištěm Praha

možnost využít jejich služebního vozidla a vybavit naše účastníky z tohoto vozu. V úvahu

připadají místa v okolí náměstí J.Palacha. Prosím proto o nahlášení počtu účastníků, kontaktní

osoby a spojení na ni. My se s touto osobou v pondělí spojíme a dohodneme kde bude vyba-

vení pro účastníky z OS KOVO připraveno.



Údajně má vyjíždět z Ostravy zvláštní vlak. Bohužel v zápise z jednání krizového štá-

bu o tomto není zmínka. Požádal jsem o prověření zda tento vlak pojde a jaký má grafikon a

zda je vůbec možné jej využít – zda již není plný.

Protože se jedná o akci kolegů odborářů žádáme základní organizace OS KOVO

o zasílání podpůrných stanovisek. Vzhledem k tomu, že není zatím zveřejněna žádná

centrální  e-mailová adresa kam tyto podpory či projevy solidarity zasílat navrhuji zasí-

lat ji na moji e-mailovou adresu (endlicher.jaromir@cmkos.cz)  a  já  je  předám na pří-

slušné OS, nebo krizovému štábu.

Časový harmonogram :

Letná
10.45  Hudba
11.40  Krátký proslov a zahájení pochodu
11.45  Odchod průvodu z Letné
12.00  Propojení pochodu s OS SOO, OS kultury za budovou MV
12.10  Propojení pochodu s DOSIA nad metronomem
12.30  Propojení pochodu s ČMOS PŠ a dalšími subjekty U Plovárny, které se budou od

12.00 řadit na Klárově
12.35  Propojení pochodu s OS ZSP ČR - U Bruských kasáren – před Úřadem vlády
12.55  Příchod na Palachovo náměstí

Palachovo náměstí
12.15  Hudba + info
13.00  Začátek demonstrace
14.00  Konec demonstrace

Řečníci :
1. NOS PČR - Milan Štěpánek
2. OSH - Zdeněk Jindřich Oberreiter
3. UBS – Miloš Plechatý
4. OS SOO - Alena Vondrová
5. Moderátor - poselství EOK, FBÚ, poděkování iniciativám
6. Armáda ČR
7. Zdravotníci – Dagmar Žitníková
8. ČMOS PŠ – Marie Bieleszová
9. ČMKOS - Jaroslav Zavadil
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